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يف العام 2018، حافظت املصارف اللبنانية عىل نشاٍط وأداء 

مقبولنَْي يف ظّل ضعف النمو االقتصادي والظروف السياسية 

تحّمل  من  القوية  املالية  مكانتها  بفضل  ومتّكنت  الصعبة، 

وسّجل  بها.  املحيط  التشغييل  املناخ  عن  الناجمة  الضغوط 

النشاط املرصيف ارتفاعاً جيداً لناحية إجاميل امليزانية، يف حني 

حركة  يف  وتراجعاً  الودائع  منو  يف  التباطؤ  من  مزيداً  سّجل 

تسليف اإلقتصاد مع ندرة فرص التوظيف والسياسات األكرث 

الضغوط  من  الرغم  وعىل  اللبنانية.  املصارف  لدى  تحّفظاً 

واألعباء الرضيبية التي طاولت القطاع املرصيف يف العام 2018، 

حافظ هذا القطاع عىل صالبته ومتانته متمتّعاً بالءة عالية 

األصول وحامية رأس  نوعية  بازل 3 ومركّزاً عىل  ملعايري  تبعاً 

املال، كام ساهم يف املحافظة عىل االستقرار النقدي بالتنسيق 

بالقوانني  تاّماً  التزاماً  القطاع  والتزم  النقدية.  السلطات  مع 

لبنان  يف  املصارف  تتعامل  بلدان  عن  الصادرة  وتلك  الدولية 

بعملتها أو مع مصارفها، األمر الذي أتاح التحرّك بطريقة مرنة 

وسهلة عاملياً. ومعلوم أن القطاع بات يتحّمل، إنفاذاً للقانون 

64 واملراسيم التطبيقية املرتبطة به أعباًء رضيبية من النادر 

مع  العامل،  يف  وحجامً  نوعيًة  مياثلها  ما  إيجاد  املستحيل  أو 

العلم أنه أكرث القطاعات مساهمًة يف توفري مداخيل رضيبيّة 

للحكومة نظراً للشفافية التي يتمتّع بها.
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يف نهاية العام 2018، بلغ عدد املصارف العاملة يف لبنان 65 

مرصفاً موزّعة بني 49 مرصفاً تجارياً )منها 10 فروع ملصارف 

 11 لبنان  يف  ويتواجد  أعامل.  مرصف  و16  وأجنبية(  عربية 

العاملة يف  مكتب متثيل ملصارف أجنبية. كام تقيم املصارف 

لبنان عالقات مع مصارف مراسلة حول العامل تسّهل العمليات 

املالية مع باقي الدول وبالعكس. وبذلك يسهل عىل املصارف 

املراسلة التعاطي مع املصارف اللبنانية وتوسيع أعاملها، وهذا 

والتجارة  التحويالت  عىل  يعيش  بلد  لبنان  ألن  حيوّي  األمر 

وسهولة التحويالت أساسية لالقتصاد اللبناين.

املصارف التجارية
ش.م.ل.

بريوت وضواحيها  مصارف األعامل 

فروع املصارف 
التجارية العربية 

واألجنبية 
البقاع 

لبنان الجنويب 

لبنان الشاميل 

جبل لبنان 

بنية القطاع المصرفي اللبناني
نهاية العام ٢018 

التوزع الجغرافي لفروع المصارف التجارية
نهاية العام ٢018 

39%53
16

10
%7

%11

%10

%20

المصدر: مصرف لبنانالمصدر: مصرف لبنان
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ال تزال السوق املحلّية الركن األسايس لنشاط املصارف اللبنانية 

التي تسعى إىل تقوية دورها يف تعزيز الشمول املايل وتسهيل 

اللبنانينّي معها، وقد وّسعت شبكة انتشار فروعها يف  تعامل 

املناطق اللبنانية كافة لتبلغ 1101 فرعاً يف نهاية العام 2018 

التجارية( مقابل 1086 فرعاً يف  للمصارف  )منها 1080 فرعاً 

العام 2017. كام زادت انتشار أجهزة الرّصاف اآليل املوضوعة 

يف خدمة الزبائن ليصل عددها إىل 1998 جهازاً يف نهاية العام 

املذكور. وبلغ العدد اإلجاميل لبطاقات الدفع واالئتامن ذات 

درجات األمان العالية يف التداول قرابة 2,8 مليون بطاقة.

724
746

195192
141

التوّزع الجغرافي ألجهزة الصراف اآللي نهاية العام ٢018

المصدر: مصرف لبنان

توزع البطاقات المصرفية في نهاية العام ٢018 

المصدر: مصرف لبنان

بطاقات الدفع 

الفوري
بطاقات اإلئتامن

بطاقات مدفوعة 

مسبقاً

بطاقات الدفع ألجل 

%59

%٢1

%17

%4
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ه  توجُّ فهو  اللبنانية،  للمصارف  الخارجي  التوّسع  عىل صعيد 

تشّجعه السلطات النقدية ضمن املتابعة والضبط، كون حجم 

اإلشارة  مع  االقتصاد.  حجم  يفوق  لبنان  يف  املرصيف  القطاع 

إىل أن نجاح هذا التوّسع يرتكز عىل أمور عّدة كأن يكون يف 

البلد املضيف تواجد اغرتايب لبناين واسع، أو أن يكون هناك 

حجم تبادل تجاري كبري للبلد املضيف مع لبنان أو أن تُدخل 

إىل  جديدة  مرصفية  ومنتجات  خدمات  اللبنانية  املصارف 

أسواق البلدان املضيفة تلبّي حاجات الزبائن فيها، من أفراد 

سات. ويبلغ عدد املصارف اللبنانية التي لها حضور يف  ومؤسَّ

الخارج 18 مرصفاً، يأخذ شكل وحدات قانونية مختلفة، من 

مكاتب متثيل إىل فروع ومصارف تابعة. ويقّدر حجم النشاط 

أن  بيد  أمرييك.  دوالر  مليار   34 بحوايل  للمصارف  الخارجي 

املصارف اللبنانية تواجه مشاكل يف بعض دول تواجدها نتيجة 

مستجّدات سلبية تضغط عىل العمل املرصيف، ناجمة إّما من 

املصارف  أظهرت  حيث  السائدة  والسياسية  األمنية  األوضاع 

تكيّفاً مع الظروف، أو من الصعوبات والعراقيل الناتجة من 

يف  النقدية  السلطات  تعتمدها  التي  والسياسات  اإلجراءات 

البلد املستضيف. يف املقابل، مثة أسواق خارجية تبدو جيدة 

آفاق  ومثة  والربحية  النمو  صعيَدْي  عىل  اللبنانية  للمصارف 

مشّجعة بفضل ضخامة هذه األسواق اقتصاداً وسكاناً. 
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التكنولوجيا  رشكات  لدى  التطور  لبنان  يف  املصارف  تواكب 

املرصفية  للخدمات    Blockchain واآللية   Fintech املالية 

عرصي  بشكل  التكنولوجية  أنظمتها  بتأهيل  وتقوم  واملالية، 

نفاذ  نطاق  ويوّسع  املايل  الشمول  يسّهل  الذي  األمر  وآمن، 

الجمهور اىل الحقل املايل واملرصيف ويرّسع التواصل مع العمالء 

بكلفة أقّل وبسهولة أكرب، مع توفري خدمات رقمية متجّددة 

كام  والرشكات.  األفراد  من  للعمالء  املتزايدة  الحاجات  تلبّي 

بنية تحتية  الهيكلة عىل صعيد إنشاء  بإعادة  تقوم املصارف 

وبرامج  إجراءات  وتضع  املعلومات،  لتكنولوجيا  متطورة 

القرصنة  ضد  الحامية  إىل  تهدف  فّعالة  وتحّوطية  احرتازية 

.)Cyberattack( اإللكرتونية والهجامت السيربانية

ثانيًا:  النشاط المصرفي
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املصارف  موجودات  إجاميل  وصل   ،2018 العام  نهاية  يف 

لرية  مليار   376097 يوازي  ما  إىل  لبنان  يف  العاملة  التجارية 

لرية  مليار   331433 مقابل  دوالر(  مليار   249,5 يعادل  )ما 

العام 2017  نهاية  أمرييك( يف  مليار دوالر   219,9 يعادل  )ما 

و307999 مليار لرية )204,3 مليارات دوالر( يف نهاية العام 

العام  يف  ازدادت  قد  املوجودات  هذه  تكون  وعليه،   .2016

2018 بقدار 29,6 مليار دوالر وبنسبة 13,5% مقابل ارتفاعها 

بقيمة 15,5 مليار دوالر وبنسبة 7,6% يف العام 2017. ويُعزى 

العمليات  أحجام  زيادة  إىل  امليزانية  إجاميل  منو  يف  التسارع 

املالية التي نّفذها مرصف لبنان ضمن هذه املرحلة الدقيقة 

الحتواء الضغوط املتزايدة عىل الوضع النقدي.
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املصارف  مطلوبات  بنود  أبرز  تطّور  أدناه  الجدول  ويعرض 

من  النسبية  واألهمية  املطلقة  القيمـة  حيث  من  التجارية 

استمراراً   2018 العام  نهاية  يف  الحصص  وتُظهر  املجموع. 

لالتجاهات التي سادت يف العام 2017، بحيث انخفضت حّصة 

املطلوبات  إجاميل  من  املقيم  الخاص  القطاع  ودائع  من  كّل 

العام  نهاية  إىل 54,7% يف  العام 2017  نهاية  )من 60,7% يف 

إىل   %16,0 )من  املقيم  غري  الخاص  القطاع  وحّصة   ،)2018

15,1%( وحصة األموال الخاصة )من 8,7% إىل 8,1%( مقابل 

 )%3,7 إىل   %3,4 )من  املقيم  غري  املايل  القطاع  حصة  ارتفاع 

واملطلوبات األخرى بقدر كبري )من 9,2% إىل 16,6%( يف نهاية 

العاَمنْي عىل التوايل. تجدر اإلشارة إىل أن "املطلوبات األخرى" 

بدأت تزداد منذ أيار 2016 بوجه خاص واستمّر ارتفاعها يف 

نّفذها  التي  املالية  العمليات  نتيجة  و2018   2017 العاَمنْي 

العمليات  هذه  أحجام  وكانت  املصارف.  مع  لبنان  مرصف 

النقدي  الوضع  عىل  الضغوط  الحتواء   2018 العام  يف  كبرية 

رافقها من موجة  وما  واملالية  االقتصادية  األوضاع  ترّدي  مع 

"املطلوبات  أن  إىل  ونشري  اللبنانية.  اللرية  طالت  إشاعات 

لبنان  مرصف  مينحها  التي  القروض  عادًة  تشمل  األخرى" 

لبنان  يف  املرصفية  الفروع  بني  اإلنرتبنك  وعمليات  للمصارف 

وهي  املطلوبات،  من  وغريها  الخارج  يف  املنترشة  والفروع 

تشّكل مصدر متويل إضافياً إىل جانب الودائع والرساميل.

إجمالي موجودات / مطلوبات المصارف التجارية العاملة في لبنان
نهاية الفترة )مليار ليرة(

المصدر: مصرف لبنان

2016

307999

390000

370000

350000

330000

310000

290000

270000

250000

331433

376097

20172018
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مطلوبات المصارف التجارية كما في نهاية الفترة 
)مليارات الليرات ونسب مئوية(

المصدر: مصرف لبنان

ودائع القطاع الخاص المقيم

ودائع القطاع العام

ودائع القطاع الخاص غير المقيم

التزامات تجاه القطاع المالي غير المقيم

األموال الخاصة

مطلوبات أخرى

المجموع

54,7  205859  60,7  201263  62,9  193765  

1,7  6445  2,0  6484  1,9  5956  

15,1  56870  16,0  52998  16,6  51196  

3,7  13961  3,4  11278  3,1  9467  

8,1  30383  8,7  28831  8,9  27497  

16,6  62579  9,2  30579  6,5  20118  

100,0  376097  100,0  331433  100,0  307999  
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املصارف  لنشاط  األسايس  املورد  اإلجاملية  الودائع  وتبقى 

التجارية العاملة يف لبنان عىل رغم تراجع حصتها  إىل %71,5 

من إجاميل املطلوبات يف نهاية العام 2018 مقابل 78,7% يف 

لبنان  املرصيف يف  النشاط  توّسع  يزال  وال  العام 2017.  نهاية 

يعتمد إىل حّد كبري عىل منو ودائع القطاع الخاص املقيم وغري 

املرصيف  القطاع  يتمتّع  الودائع،  قاعدة  إىل  وإضافًة  املقيم. 

للثقة  املالية، نظراً  املوارد  املزيد من  استقطاب  بالقدرة عىل 

التي يحظى بها لدى املستثمرين يف لبنان واملنطقة، ولو أن 

هذه القدرة تأثّرت سلباً يف الفرتة األخرية جرّاء عوامل عّدة، 

العبء  السائدة وزيادة  اإلقتصادية والسياسية  منها األوضاع 

الرضيبي عىل املصارف ضمن سلّة من الرضائب أقرّها املجلس 

النيايب يف الفصل األخري من العام 2017، واألوضاع اإلقليمية 

الصعبة. وتحاول املصارف زيادة مواردها املتوّسطة والطويلة 

األجل من خالل انضامم مساهمني جدد، وال سيام مؤّسساتيّني 

ذوي مصداقية إىل رأساملها، من طريق إصدار شهادات إيداع 

وأسهم تفضيلية وسندات دين مرؤوسة وتأمني خطوط ائتامن 

من مؤّسسات ومنظاّمت وصناديق عربية وعاملية. مع العلم 

أن املوارد خارج الودائع واألموال الخاصة ما زالت متواضعة 

وتحتاج إىل تطوير أسواق رأس املال. 

الودائــــع
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تشمل  والتي  الودائع،  قاعدة  وصلت   ،2018 العام  نهاية  يف 

وغري  املايل(  القطاع  فيه  )با  املقيم  الخاص  القطاع  ودائع 

إىل 269174  العام،  القطاع  مؤّسسات  بعض  وودائع  املقيم  

 260745 مقابل  دوالر(  مليار   178,6 يعادل  )ما  لرية  مليار 

مليار لرية )ما يعادل 173 مليار دوالر( يف نهاية العام 2017 

و250918 مليار لرية )ما يعادل 166,4 مليار دوالر( يف نهاية 

بنسبة  ازدادت  قد  الودائع  هذه  تكون  بذلك،   .2016 العام 

 2018 العام  يف  دوالر  مليارات   5,6 بقدار  أي   ،%3,2 بلغت 

مقابل زيادة أعىل بقليل نسبتها 3,9% ومقدارها 6,6 مليارات 

دوالر يف العام 2017 1. 

العام  يف  إضافياً  تباطؤاً  اإلجاملية  الودائع  سّجلت  لقد  إذاً 

التوايل.  الثاين عىل  للعام  متدنّياً  زيادتها  معدل  وجاء   ،2018

املقيمني  تباطؤ منو ودائع  ونتج ذلك بدرجة كبرية من جرّاء 

الذي نتج بدوره عن تراجع التدفّقات املالية من الخارج، ال 

بل عن خروج ولو محدود للودائع يف بعض األحيان وتراجع 

السياسية  األوضاع  ظّل  يف  الخاص  للقطاع  التسليفات  حركة 

واالقتصادية السائدة محلياً وأيضاً إقليمياً. ومع بقاء معدالت 

يصعب  سوف  الضعيف،  املستوى  هذا  عىل  الودائع  منو 

االستمرار يف تأمني الحاجات التمويلية بالعمالت األجنبية يف 

املرحلة القادمة.

تجدر اإلشارة إىل أن ودائع القطاع املايل غري املقيم بلغت 9,3 

مليارات دوالر يف نهاية العام 2018، مسّجلًة زيادة )حوايل 1,8 

مليار دوالر( يف العام املذكور هي األكرب مقارنًة مع  تغرّيها يف 

السنوات العرش التي سبقت.
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الخاص  القطاع  ودائع  حصة  شّكلت   ،2018 العام  نهاية  يف 

املقيم 76,5% من إجاميل الودائع وحصة القطاع الخاص غري 

املقيم 21,1% وتلك العائدة للقطاع العام 2,4%. وتجدر اإلشارة 

إىل أن الودائع تتضّمن شهادات اإليداع التي تُصدرها املصارف 

والتي بلغت قيمتها 300 مليون دوالر يف نهاية العام 2018. 

وتتميّز الودائع املرصفية بكون غالبيّتها حسابات اّدخار )أكرث 

هذا  إقرار  عند  فبات  الودائع،  أَجل  متوسط  أما   .)%80 من 

للودائع  السنة  ويقارب  باللرية  للودائع  السنة  يفوق  التقرير 

بالدوالر، وذلك نتيجة سياسة الفوائد التي اتُّبعت منذ ترشين 

الثاين 2017 وال تزال متّبعة للمساعدة يف إدارة السيولة. 
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 %7,3 بنسبة  املقيمني  غري  ودائع  ازدادت   ،2018 العام  ويف 

طفيف  وتراجع   %2,3 بنسبة  املقيمني  ودائع  زيادة  مقابل 

غري  ودائع  زيادة  وجاءت  العام.  القطاع  لودائع   )%0,6-(

املقيمني ضمن متوسطاتها يف السنوات الخمس والعرش التي 

كانت  اإلجاملية  الودائع  زيادة  أن مساهمتها يف  إالّ  سبقت، 

املقيمني  ودائع  لنمو  نظراً   )%45,7(  2018 العام  يف  األعىل 

بعدل ضعيف بحيث كانت مساهمة هذه األخرية يف زيادة 

الودائع هي األدىن )%54,3(.
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العملة،  نوع  بحسب  الخاص  القطاع  ودائع  منو  تفصيل  ويف 

يتّضح أن الودائع بالعمالت األجنبية ازدادت بنسبة 6,2% يف 

الودائع  تراجعت  فيام   ،)2017 عام  يف   %8,4+(  2018 العام 

نظراً   ،)2017 العام  يف   %5,0-(  %2,9 بنسبة  باللرية  املحّررة 

عليه،  وبناًء  الدوالر.  إىل  اللرية  من  تحويل  عمليات  لحصول 

ارتفعت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاص إىل 70,6% يف نهاية 

املرة  العام 2017، وهي  نهاية  العام 2018 مقابل 68,7% يف 

األوىل منذ ترشين األول 2008 التي يتخطّى فيها معدل دولرة 

الودائع عتبة %70.
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بريوت  مدينة  يف  املرصفية  الودائع  ترتكّز  أخرى،  جهة  من 

من   %67,6 حوايل  املنطقة  هذه  استقطبت  إذ  وضواحيها، 

 %47,1 عىل  موزّعة   2018 العام  نهاية  يف  اإلجاملية  الودائع 

1 علمًا أن نسبة زيادة هذه الودائع كانت قد بلغت 7,4% وقيمتها 11,5 مليار دوالر في العام 2016. 

الحصة من القيمة  الحصة من  القيمة  الحصة من   القيمة 
المجموع )%( المجموع )%(   المجموع )%(     

2018  2017  2016  
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من العدد اإلجاميل للمودعني، يف حني تعود نسبة 32,4% من 

الودائع إىل املناطق األخرى وتتوزّع عىل 52,9% من مجموع 

بريوت  بني  الوديعة  متوسط  اختالف  عىل  يدّل  ما  املودعني، 

وضواحيها واملناطق األخرى.
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ارتفاعاً  عرفت  فقد  املرصفية،  الفائدة  معدالت  صعيد  عىل 

ملحوظاً يف العام 2018 متأثّرًة باألوضاع السياسية واالقتصادية 

عاملياً.  للفائدة  التصاعدي  وباملنحى  وإقليمياً  محلياً  السائدة 

ازدادت  فكلاّم  املخاطر،  مستوى  تعكس  الفوائد  فمعدالت 

الفائدة  متوسط  من  كّل  ارتفع  وقد  الفوائد.  ترتفع  املخاطر 

املثّقلة عىل الودائع الجديدة أو املجّددة باللرية من 6,41% يف 

كانون األول 2017 إىل 8,30% يف كانون األول 2018 )+189 

نقطة أساس( ومتوسط الفائدة املثّقلة عىل الودائع الجديدة 

نقطة   126+(  %5,15 إىل   %3,89 من  بالدوالر  املجّددة  أو 

أساس( يف التاريَخنْي املذكوَريْن عىل التوايل. وكانت املصارف 

عمدت، بالتنسيق مع مرصف لبنان، إىل رفع معّدالت الفائدة 

باللرية، وبخاصة يف حال  إبقائها  باللرية يف حال  الودائع  عىل 

متديد آجالها، لتشجيع املودعني عىل عدم التحويل إىل الدوالر 

يف  الدوالر  عىل  الفائدة  رفع  إىل  املصارف  وعمدت  األمرييك. 

التي شّجعت  لبنان  سوق بريوت يف موازاة إجراءات مرصف 

األمرييك وضبط خروجها، ال  بالدوالر  الودائع  استقطاب  عىل 

بنك  أن  يُذكر  األمريكية.  الفائدة  معدل  ارتفاع  ظّل  يف  سيّام 

االحتياطي الفدرايل األمرييك رفع الفائدة املرجعيّة بواقع نقطة 

مئوية يف العام 2018 إىل 2,25-2,50% )بواقع ربع نقطة يف 

كّل من 21 آذار و13 حزيران و26 أيلول و19 كانون األول(. 

وكان رفعها بقدار 0,75 نقطة أساس يف العام 2017 وبواقع 

ربع نقطة مئوية يف كّل من العاَمنْي 2016 و2015. 

تطور معدالت الفائدة الدائنة في سوق بيروت  )%(

المصدر: مصرف لبنان

عىل اللرية 

عىل الدوالر 

11.00

10.50

10.00

9.50

9.00

8.50

8.00

7.50

7.00

معدل ليبور على الدوالر لثالثة أشهر )%(

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

األموال الخاصة
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واصلت األموال الخاّصة للمصارف التجارية العاملة يف لبنان 

مليار   20,2 يعادل  )ما  لرية  مليار   30383 وبلغت  ارتفاعها 

)ما  لرية  مليار   28831 مقابل   2018 العام  نهاية  يف  دوالر( 

و27497   2017 العام  نهاية  يف  دوالر(  مليار   19,1 يعادل 

مليار لرية )ما يعادل 18,2 مليار دوالر( يف نهاية العام 2016، 

فتكون بذلك قد سّجلت زيادة نسبتُها 5,4% يف العام 2018 

كانون  نهاية  العام 2017. ويف  نسبتُها 4,9% يف  زيادة  مقابل 

األول 2018، شّكلت األموال الخاصة 8,1% من إجاميل امليزانية 

)8,7% يف نهاية العام 2017(، و33,9% من إجاميل التسليفات 

وتُعترب هذه  العام 2017(.  نهاية  )32,1% يف  الخاص  للقطاع 

املعّدالت جيّدة باملقارنة مع مثيالتها يف عدد كبري من الدول 

التي  املساندة،  الخاصة  األموال  تبقى  املتقّدمة.  األوروبية 

األسهم  أنواع  وبعض  املرؤوسة  والقروض  السندات  تشمل 

التفضيلية، متدنّية، وقد شّكلت 7,1% من األموال الخاصة يف 

نهاية العام 2018 )6,5% يف نهاية العام 2017(.
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األموال الخاصة في المصارف التجارية نهاية الفترة )مليار ليرة(

المصدر: مصرف لبنان
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وتفرسَّ زيادة األموال الخاصة يف العام 2018 بتخصيص جزء 

كبري من أرباح املصارف املحّققة من الهندسة املالية يف العام 

وتعمد  لبنان.  مرصف  من  بطلب  وذلك  لتدعيمها،   2016

املصارف عادًة إىل توسيع قاعدة رساميلها، من خالل إصدار 

الخاصة  األموال  ضمن  املصّنفة  والتفضيلية  العادية  األسهم 

لبنان  الجديدة واجتذاب مستثمرين يف  والرساميل  األساسيّة 

والخارج، ومن خالل إعادة ضّخ معظم أرباحها ضمن رساميلها. 

ويستدعي تصاعد مخاطر البلد دوماً زيادة حجم الرساميل، 

ولو عىل حساب توزيع األرباح، ما يعّزز املالءة وسيولة األسهم 

ويف  ككّل.  والقطاع  للمرصف  املايل  املركز  ومتانة  املتداولة 

نهاية كانون األول 2018، بلغ معدل املالءة يف القطاع املرصيف 

اللبناين 17٫85% حسب بازل 3 استناداً إىل مرصف لبنان. تجدر 

اإلشارة إىل أن املصارف تتخّوف من تخفيض وكاالت التصنيف 

العاملية تصنيف لبنان، ما يضطرّها إىل زيادة قيمة املؤونات 

فضالً  اليوروبندز،  سندات  من  محفظتها  تجاه  تكّونها  التي 

تثبيت  ومع  املالية.  املالءة  تغطية  املحافظة عىل معدل  عن 

عمليّاتها مع  وتكليفها عىل  املصارف  الرضيبي عىل  اإلزدواج 

املرصف املركزي، بحيث تكلَّف بقادير تتجاوز بأشواط تلك 

يُخىش أن يؤّدي  املطبّقة عىل مؤّسسات أخرى غري مرصفية، 

تطوير رساميلها عىل  املصارف عىل  قدرة  الحّد من  اىل  ذلك 

النحو املطلوب ومن قدرتها عىل استقطاب الرساميل والودائع 

ــيْه العام والخاص واالنخراط الفّعال يف  لتمويل االقتصاد بشقَّ

برنامج االستثامر يف البنى التحتية.

توظيفات القطاع املرصيف
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يف استمراٍر لالتجاهات السابقة، تابعت توظيفات املصارف لدى 

مرصف لبنان إرتفاعها لتصل إىل 52,2% من إجاميل التوظيفات 

يف نهاية العام 2018 مقابل 47,0% يف نهاية العام 2017، مقابل 

الخاص  للقطاع  املمنوحة  التسليفات  من  كّل  حصة  تراجع 

املقيم إىل 21,0% من 24,4%، وحّصة التسليفات للقطاع العام 

إىل 13,5% مقابل 14,5% وكذلك حّصة املوجودات الخارجية 

إىل 10,1% من 10,7% يف الفرتة قيد الدرس. 

ويعرض الجدول أدناه تطّور بنود موجودات املصارف التجارية 

من حيث القيمـة املطلقة واألهّمية النسبية بني نهاية العاَمنْي 

2016 و2018.

موجودات المصارف التجارية كما في نهاية الفترة 
)مليارات الليرات- ونسب مئوية(

المصدر: مصرف لبنان

الحصة من القيمة  الحصة من  القيمة  الحصة من  القيمة 
المجموع )%( المجموع )%(   المجموع )%(    

2018  2017  2016  

موفورات

منها: ودائع لدى مصرف لبنان

تسليفات للزبائن والقطاع المالي )مقيم(

تسليفات للقطاع العام

موجودات خارجية

منها: ودائع لدى القطاع المالي غير المقيم

تسليفات للقطاع الخاص غير المقيم

أوراق مالية للقطاع الخاص المقيم

قيم ثابتة وموجودات غير مصّنفة

المجموع

52,4  197138  47,3  156667  43,9  135305  

52,2  196288  47,0  155893  43,7  134612  

21,0  78796  24,4  80824  24,8  76369  

13,5  50651  14,5  48163  17,0  52344  

10,1  37990  10,7  35579  11,3  34824  

4,8  18074  5,1  17035  5,3  16354  

2,9  10728  2,8  9152  2,9  9039  

0,7  2671  0.7  2355  0,7  2028  

2,4  8851  2,4  7844  2,3  7129  

100,0  376097  100,0  331433  100,0  307999  
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التسليفات للقطاع الخاص
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 بلغت التسليفات املمنوحة للقطاع الخاص املقيم وغري املقيم 

ما يوازي 89524 مليار لرية يف نهاية كانون األول 2018 مقابل 

لتسّجل   ،2017 العام  نهاية  يف  لرية  مليار   89976 يقارب  ما 

 %0,5 نسبتُه   2005 العام  منذ  األوىل  للمرّة  تراجعاً  بالتايل 

مقابل منو بنسبة 5,3% يف العام 2017، عاكساً اإلنكامش الحاّد 

انخفاض  إىل  خاص  بوجٍه  ذلك  يُعزى  اإلقتصادية.  الحركة  يف 

واملستثمر  املستهلك  ثقة  تراجع  مع  اإلقرتاض  عىل  الطلب 

بسبب األوضاع السياسية واإلقتصادية السائدة. كام أّن ارتفاع 

من  الحّد  يف  أيضاً  ساهم   2018 العام  يف  الفائدة  معّدالت 

الطلب عىل اإلقراض. علامً أّن هذا املعّدل السلبي واملعّدالت 

الضعيفة املسّجلة يف السنوات األخرية يعكس مستوى النمو 

االقتصادي الضعيف يف لبنان. وقد شّكلت التسليفات للقطاع 

بتمويل  منها  كبري  جزء  يف  تتعلّق  والتي  املقيم،  غري  الخاص 

مشاريع لرجال أعامل لبنانيّني يف الخارج، وال سيّام يف الدول 

للقطاع  التسليفات  إجاميل  من   %12,0 واإلفريقية،  العربية 

العام  نهاية  يف   %10,2 مقابل   2018 العام  نهاية  يف  الخاص 

2017، ووصلت إىل حوايل 7117  مليون دوالر يف نهاية العام 

2018، وازدادت بقيمة توازي مليار دوالر تقريباً خالل العام 

املذكور. 

إجمالي التسليفات للقطاع الخاص المقيم
نهاية الفترة )مليار ليرة(

المصدر: مصرف لبنان

باللريةبالعمالت

2016
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52.77454.42453.946

78.796 80.828
76.369

26.40124.850
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14-2

وقد قاربت التسليفات للقطاع الخاص املقيم ما يوازي %105 

لعام  العائدة  التقديرات  بحسب  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من 

يف  مثيالتها  مع  مقارنًة  مرتفعة  النسبة  هذه  وتُعترب   .2018

هذه  تبلغ  املثال،  سبيل  وعىل  الناشئة.  الدول  من  العديد 

النسبة حوايل 69% يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 

أّما املستوى املرتفع نسبياً لهذا املعّدل يف لبنان فيمكن تفسريه، 

من جهة، بضخامة مخزون الطلب الخاص املمّول يف جزء كبري 

ِقبَل املصارف لصالح األفراد واملؤّسسات، وذلك من  منه من 

أجل اإلستثامر وبخاّصة االستهالك، ومن جهة أخرى، بضعف 

التمويل  عىل  األخرية  هذه  وطاقة  املؤّسسات  قطاع  رسملة 

الذايت ولجوئها الكثيف إىل التمويل املرصيف بعيداً عن سوقَْي 

إن  لبنان.  إليها  يفتقر  التي  الرشكات  دين  وسندات  األسهم 

تخصيص بورصة بريوت وإطالق منّصة إلكرتونية للتداول يف 

فالتنافسية  اللبناين،  االقتصاد  لرسملة  ميّهدان  املالية  األوراق 

النمو عملية  السبيل األمثل واألنجح ليكون  التمويل هي  يف 

مستدامة تؤّمن االستقرار املايل واالجتامعي.
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بالعمالت  التسليفات  نسبة  انخفضت  أخرى،  ناحية  من 

األجنبية قياساً عىل الودائع بهذه العمالت لتصل إىل 33,4% يف 

نهاية كانون األول 2018 مقابل 35,3% يف نهاية كانون األول 

2017، فيام بقيت نسبة التسليفات باللرية إىل الودائع باللرية 

شبه مستقرّة عىل حوايل 35,7% يف نهاية العام 2018 مقابل 

بعوامل  النتائج  هذه  وتأثّرت   .2017 العام  نهاية  يف   %35,5

عّدة، منها تحويالت الودائع املرصفية من اللرية إىل العمالت 

األجنبية يف العام 2018 وتراجع الطلب عىل اإلقرتاض، باإلضافة 

إىل صدور تعميم مرصف لبنان رقم 503 يف آب 2018، والذي 

املرصف  من  املمنوحة  التسليفات  يزيد صايف  أالّ  فيه  يطلب 

اللبنانية عن 25% من مجموع ودائع  باللرية  الخاص  للقطاع 

إىل  التسليفات  نسبة  وتبقى  اللبنانية.  باللرية  لديه  الزبائن 

مرتفعة،  سيولة  معّدالت  تقابلها  لبنان  يف  منخفضة  الودائع 

الكبري  الرتاجع  اللبناين رغم  املرصيف  القطاع  بها  متيّز  ما  غالباً 

يعكسه  والذي  مقيم(  وغري  )مقيم  الوطني  االّدخار  لحجم 

العجز املتامدي يف ميزان املدفوعات الجارية. 
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ومع انخفاض التسليفات باللرية بنسبة 2,3% يف العام 2018، 

وشبه استقرار التسليفات بالعمالت األجنبية التي مل تتجاوز 

نسبة ارتفاعها الـ 0,3%، ارتفع معّدل دولرة التسليفات للمرّة 

األوىل منذ العام 2009، ليصل إىل 69,2% يف نهاية العام 2018 

مقابل 68,6% يف نهاية العام 2017. وكان تراجع معّدل دولرة 

التسليفات يف السنوات األخرية، وتحديداً منذ العام 2009، قد 

جاء كأحد أبرز نتائج الحوافز التي قّدمها مرصف لبنان ألنواع 

متعّددة من التسليفات، وهي تتعلّق بصورة رئيسية بقروض 

إنتاجية  لقطاعات  قروض  إىل  إضافًة  اللبنانية  باللرية  سكنية 

بقصد متويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قامئة وقروض 

والزراعة  للبيئة  الصديقة  واملشاريع  العايل  بالتعليم  تتعلّق 

)غري تلك املدعومة فوائدها(. 
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ونذكّر بأنّه مع استمرار ضعف الطلب الخارجي بسبب األوضاع 

جديد  دفع  إعطاء  إىل  بادر  قد  لبنان  مرصف  كان  القامئة، 

لعمليّة النمو اإلقتصادي من خالل تحفيز الطلب الداخيل عرب 

التسليف املرصيف، ال سيّام باللرية، وبفوائد مقبولة قياساً عىل 

املستوى العايل الذي تتطلّبه السياسة النقدية. وقد استندت 

إىل  األخرية  السنوات  يف  الخاص  للقطاع  التحفيزية  سياسته 

دعائم متنّوعة. نذكر منها أّوالً الرزمة التحفيزية من السيولة 

بكلفة متدنّية للمصارف، والتي أطلقها يف مطلع العام 2013 

الوسيط رقم 2013/313، واستهدفت هذه  التعميم  بوجب 

املبادرات قطاعات اإلسكان والتعليم والبيئة والطاقة البديلة 

اإلنتاجية  واملشاريع  والتطوير  واألبحاث  األعامل  وريادة 

مبادرته  عرب  لبنان  مرصف  ووضع  الجديدة.  واالستثامرية 

تسليفات بترصّف املصارف بفائدة 1%، لتستمّر هذه األخرية 

قام   ،2018 العام  مطلع  ومنذ  واألرَُس.  املؤّسسات  إقراض  يف 

إمكانية  للمصارف  فباتت  اآللية،  بتبديل هذه  لبنان  مرصف 

القروض  مقابل  للفائدة  لبنان  مرصف  دعم  من  اإلستفادة 

 515 رقم  األخري  التعميم  يف  وذكر  متنحها.  التي  املحّددة 

الصادر يف 2019/1/30 واملتعلّق بهذا اإلطار أّن املصارف ميكن 

يتجاوز مجموع  أالّ  لبنان عىل  دعم مرصف  من  تستفيد  أن 

مليار  مبلغ 790  اللبنانية  باللرية  املمنوحة  السكنية  القروض 
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لبنانية يف ما  لبنانية مقّسمة عىل: مبلغ 490 مليار لرية  لرية 

يخّص القروض السكنية التي حصلت سابقاً عىل موافقة من 

وكان  بالربوتوكوالت،  املعنيّة  الجهات  من  أو  املعني  املرصف 

املرصف قد تجاوز املبلغ املخّصص له عن العام 2018، ومبلغ 

التي  السكنية  القروض  يخّص  ما  يف  لبنانية  لرية  مليار   300

مُتنح خالل العام 22019، وأالّ تتجاوز القروض املمنوحة باللرية 

من املصارف كافة للقطاعات اإلنتاجية ضمن برنامج "كفالة 

املؤسسات الصغرية" مبلغ 5 مليارات لرية، والقروض التعليمية 

ملياراً   25 مبلغ  الصغرية"  و"القروض  ملياراً   45 مبلغ  باللرية 

املصارف  من  األمرييك  بالدوالر  املمنوحة  األخرى  والقروض 

كافة مبلغ 500 مليون دوالر با فيها تلك املموَّلة من البنك 

الدويل ومن وكالة التنمية الفرنسية والبنك األورويب للتثمري.

 2013/331 رقم  الوسيط  بالتعميم  الحوافز  ثاين  ويتمثّل 

رقم    الوسيط  بالتعميم  )واملعّدل  املعرفة  باقتصاد  املتعلّق 

419 الصادر يف نيسان 2016(، كون هذا القطاع يشكِّل محرّكاً 

للنمو يف املستقبل. ويجيز هذا التعميم للمصارف واملؤّسسات 

 %3( الخاصة  أموالها  من   %4 حدود  ضمن  املساهمة  املالية 

أعامل  وحاضنات  ناشئة  مشاريع  رسملة  يف  التعديل(  قبل 

 )Accelerators( لألعامل  مرّسعة  ورشكات   )Incubators(

يوفّر  حني  يف  املعرفة،  قطاع  حول  متمحوراً  نشاطها  يكون 

يحول  ماّم  نسبتُها %75  املشاريع ضامنة  لهذه  لبنان  مرصف 

دون مخاطرة املصارف بأموالها الخاصة؛ عىل أالّ تزيد مساهمة 

محصوراً  موضوعها  يكون  التي  الرشكات  من  أّي  يف  املرصف 

  )Venture Capital( ناشئة"  "رشكات  رأسامل  يف  باملشاركة 

عن 20% من نسبة الـ4% املذكورة أعاله وعن 10% يف أّي من 

ملرصف  املركزي  للمجلس  يعود  أنه  غري  األخرى.  "الرشكات" 

هذه  من  أّي  تخطّي  عىل  املوافقة  معلّلة،  حاالت  يف  لبنان، 

النسب. 

وتابع مرصف لبنان مبادراته يف دعم اقتصاد املعرفة، فأصدر 

يف ترشين الثاين 2017 التعميم األسايس رقم 477 الذي يشري 

األمرييك  بالدوالر  تسليفات  املصارف من  إفادة  أنّه ميكن  إىل 

دون فائدة ملّدة حّدها األقىص 7 سنوات مقابل املساهامت 

التي تقوم بها عىل مسؤوليّتها يف رأسامل الرشكات ودون إلزام 

هذه األخرية بأي ضامنات مقابلها، عىل أن توظّف املصارف 

خزينة،  )سندات  مالية  أوراق  يف  التسليفات  هذه  املعنيّة 

يعرضها  بالدوالر  عمليات  أو  أو حسابات  إيداع...(  شهادات 

مرصف لبنان عليها لهذا الغرض.

املدعومة  القروض  آجال  متديد  عىل  الثالثة  الدعامة  وتقوم 

بوجب  سنة   19 إىل  السياحة،  ومنها  املنتجة  للقطاعات 

التعميم رقم 2017/465 ، بعد أن كانت املدة 13 سنة بوجب 

التعميم رقم 2015/400 وتراوح من 7 إىل 10 سنوات بوجب 

التعميم رقم 2013/335.

املصارف تلعب دوراً  بأّن  التذكري  بّد من  ذاته، ال  السياق  يف 

التمويل املتخّصصة للقطاع الخاص، مؤّسسات  كبرياً يف صيغ 

وأيضاً  اللبنانية  الدولة  مع  كرشيك  أوىل،  جهة  من  وأفراداً، 

مؤّسسة  ومنها  واإلقليمية،  الدولية  املالية  املؤّسسات  مع 

األورويب  والبنك   ،)OPIC(البحار وراء  ملا  الخاصة  االستثامر 

للتثمري )EIB(، والوكالة الفرنسية للتنمية )AFD(، ومؤّسسة 

التمويل الدولية )IFC(، وصناديق التنمية العربية، وصندوق 

النقد العريب، وغريها، ومن جهة ثانية، كمقرض يتحّمل وحده 

مخاطر هذه التسليفات ويعرض أنواعاً جديدة ومتنّوعة من 

القروض.
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وتشري اإلحصاءات حول طبيعة التسليفات املمنوحة من ِقبَل 

نسبة  أّن  إىل   ،2018 العام  نهاية  إىل  والعائدة  املايل،  القطاع 

عالية منها - وقدرُها 73,1% - هي قروض ذات آجال محّددة يف 

حني تتّخذ نسبة 26,9% من إجاميل التسليفات شكل تسهيالت 

مكشوفة وغري موثّقة بضامنات )Overdrafts(. مع العلم أّن 

ذوي  للزبائن  عادًة  مُتنح   )Overdrafts( املكشوفة  القروض 

األهلية االئتامنية العالية أو كبار الزبائن حيث يرتكّز معظم 

التسليفات  توزّع  مع  متناسبة  حّصتها  يجعل  ما  التسليفات، 

بلغت   ،2018 العام  نهاية  ويف  واملستفيدين.  القيمة  حسب 

القروض  38,9%، وحّصة  عقاري  تأمني  مقابل  القروض  حّصة 

ضامنات  مقابل  القروض  وحّصة   ،%17,1 شخصيّة  بكفاالت 

حّصة  بلغت  حني  يف   ،%12,6 مرصفية  كفاالت  أو  نقدية 

القروض مقابل ضامنات عينيّة أخرى 2,7%، والقروض مقابل 

قيم مالية %1,8. 

٢ على أن يقوم كل مصرف بمنح هذه القروض من المبالغ المودعة بإسمه بالليرة على حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة عن عمليات بيع دوالر أميركي يقوم بها مع 
المصرف المركزي لهذه الغاية. 
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عىل صعيد توزّع التسليفات عىل القطاعات االقتصادية، فإنه 

يتوافق بصورة عاّمة مع مساهمة القطاعات يف الناتج املحيّل 

إىل  يحتاج  الذي  الزراعي  القطاع  استثنينا  ما  إذا  اإلجاميل، 

والصناعة  والخدمات3  التجارة  من  كّل  حّصة  تواصل  وفيام 

التسليفات  تباعاً من مجموع  ارتفاعها لتشّكل 34,1% و%11 

شهدت  فقد   ،2018 العام  نهاية  يف  االقتصادية  للقطاعات 

حّصة غالبية القطاعات األخرى تراجعاً يف نهاية العام املذكور 

وأيضاً  املالية  الوساطة  كحّصة   2017 العام  نهاية  عىل  قياساً 

البناء واملقاوالت والقروض الشخصية، با فيها السكنية، نتيجة 

الركود الذي يشهده القطاع السكني وأزمة اإلسكان.

واملستفيدين  املناطق  عىل  التسليفات  هذه  توزّع  ويُظهر 

تركّزها الواضح يف منطقة بريوت وضواحيها وملصلحة ساكنيها، 

املنطقة  هذه  حّصة  يف  وتدريجي  بطيء  تراجع  تسجيل  مع 

لتصل إىل 74,7% من إجاميل التسليفات و52,2% من مجموع 

املستفيدين يف نهاية العام 2018. ويُعترب هذا الرتكّز منسجامً 

مع تركّز النشاط اإلقتصادي وتركّز السّكان ومستوى املداخيل 

يف العاصمة والضواحي.

آليات متويل متخّصصة كام هي الحال يف معظم دول العامل، 

املتطّورة منها والناشئة.

3 حيث تتركز التسليفات إضافًة إلى تركزها في القروض الشخصية 

توّزع تسليفات القطاع المالي المستعملة على القطاعات االقتصادية
)كما في نهاية الفترة(

المصدر: مصرف لبنان

النسبة )%( القيمة   
)مليار ليرة(  

النسبة )%( القيمة   
)مليار ليرة(  

النسبة )%( القيمة   
)مليار ليرة(  

كانون األول 2018 كانون األول 2017  كانون األول 2016   

التجارة والخدمات

البناء والمقاوالت

الصناعة

القروض الشخصية

منها: القروض السكنية

الوساطة المالية

الزراعة

قطاعات أخرى

المجموع

34,1  35704  33,0  34110  32,4  31346  

16,0  16813  16,7  17267  18,0  17414  

11,0  11498  10,0  10304  9,8  9517  

30,4  31876  31,2  32332  30,6  29662  
18,5  19427  19,0  19637  18,6  17981  

4,5  4681  5,3  5452  5,3  5169  

1,1  1190  1,1  1184  1,2  1146  

2,9  3054  2,7  2846  2,6  2527  

100,0  104816  100,0  103495  100,0  96781  
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تبنّي  الرشائح،  حسب  التسليفات  هذه  توزّع  ناحية  ومن 

لرية  مليار  عن  قيمتها  تزيد  التي  التسليفات  أّن  اإلحصاءات 

شخصاً   8389 )عددهم  فقط   %1,3 منها  يستفيد  لبنانية 

 626839 والبالغ  املستفيدين  عدد  إجاميل  من  ومؤّسسة( 

شخصاً ومؤّسسة يف نهاية العام 2018، وهذه النسبة املتدنّية 
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عرفت معّدالت الفائدة عىل التسليفات الجديدة أو املجّددة 

الدائنة كام سبق  ارتفاع املعدالت  منحًى تصاعدياً يف موازاة 

الدوالر  املدينة عىل  الفائدة  ارتفع متوّسط  إليه. فقد  وأرشنا 

من 7,34% يف العام 2017 إىل 8,07% يف العام 2018، علامً أنه 

بلغ 8,57% يف شهر كانون األول 2018. ويف ما يتعلّق بتوسط 

العام  يف   %8,29 من  ارتفع  فقد  اللرية،  عىل  املدينة  الفائدة 

2017 إىل 9,10% يف العام 2018، علامً أنه بلغ 9,97% يف شهر 

كانون األول 2018.

العلم  مع  العامل.  بلدان  معظم  يف  قائم  هو  ما  مع  تنسجم 

استفاد  قد  يكون  قد  واحدة(  مؤّسسة  )أو  واحداً  أن شخصاً 

عدد  فإن  وبالتايل،  واحد،  قرض  من  أكرث  من  استفادت(  )أو 

املستفيدين املشار إليه قد يكون فعلياً أدىن ماّم هو مذكور.

توّزع التسليفات حسب القيمة والمستفيدين
)نهاية العام 2018 - %، مليار ليرة وعدد(

المصدر: مصرف لبنان

حسب عدد المستفيدين )%( حسب القيمة )%( 

أقّل من 5 ماليين ليرة

5 - 25 مليون ليرة

25 - 100 مليون ليرة

100 - 500 مليون ليرة

500 - 1000 مليون ليرة

1000 - 5000 مليون ليرة

5000 - 10000 مليون ليرة

10000 مليون ليرة وما فوق

المجموع )مليار ليرة-عدد(

15,35  0,20  

47,39  3,53  

20,62  5,88  

14,10  16,60  

1,20  4,91  

0,93  11,86  

0,18  7,61  

0,23  49,41  

6٢6839  104816  

التسليفات للقطاع العام
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يُعترب القطاع املرصيف ممّوالً رئيسياً للقطاع العام، ولو أن حجم 

التمويل يتغرّي بني فرتة وأخرى متأثّراً باملوارد املتوافرة والفرص 

املصارف  حملت  وقد  املخاطر.  وإدارة  واملردود  املتاحة 

التجارية حوايل 40% من مجموع الدين العام يف نهاية العام 

لبنان ما يزيد عن 35%، وتوزّعت  2018، فيام حمل مرصف 

جهة،  من  اآلخرين،  املقيمني  عىل  بالتساوي  املتبقيّة  النسبة 

ودول ومؤّسسات متعّددة الجنسية باإلضافة إىل غري مقيمني، 

من جهة أخرى.
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ارتفعت تسليفات املصارف التجارية املمنوحة للقطاع العام 

العام 2018 مقابل  نهاية  إىل ما يوازي 50651 مليار لرية يف 

48163 مليار لرية يف نهاية العام 2017، أي بنسبة 5,2% بعد 

ارتفعت  التفصيل،  ويف   .2017 العام  يف   %8 بنسبة  تراجعها 

با  األجنبية  بالعمالت  العام  للقطاع  املرصفية  التسليفات 

 2018 العام  يف   %13,1 وبنسبة  لرية  مليارات   2805 يوازي 

مقابل تراجع التسليفات باللرية بقدار 317 مليار لرية وبنسبة 

1,2%. وكانت نسبتا الرتاجع بلغتا 12,8% للتسليفات بالعمالت 

األجنبية و4,0% للتسليفات باللرية يف العام 2017. 
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توظيفات  إمكانية  مع  باللرية  التسليفات  يف  الرتاجع  وجاء 

أخرى ذات مردود أعىل، ذلك أن املرحلة الدقيقة، وبالتحديد 

الفائدة  معدالت  ارتفاع  تطلّبت   ،2017 الثاين  ترشين  منذ 

لبنان  مرصف  لدى  التوظيفات  شمل  الذي  األمر  باللرية، 

عمليات  ضبط  بهدف  وذلك  املصارف،  لدى  الزبائن  وودائع 

 تطّور معدالت الفائدة المدينة في سوق بيروت )%(

المصدر: مصرف لبنان

عىل اللرية 

عىل الدوالر 

11.00

10.50

10.00

9.50
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بقيت  حني  يف  األجنبية،  العمالت  إىل  اللرية  من  التحويل 

معدالت الفائدة مستقرّة عىل سندات الخزينة باللرية بجميع 

فئاتها حتى نهاية ترشين الثاين 2018 قبل أن يرتفع املردود 

العام  من  األخري  الشهر  يف  سنة  و15  سنوات   10 فئتَْي  عىل 

2018 وعىل الفئات األخرى ابتداًء من الشهر األول من العام 

2019. ويف التفصيل، انخفضت محفظة املصارف التجارية من 

سندات الخزينة باللرية اللبنانية من 26556 مليار لرية يف نهاية 

الثاين 2018  نهاية ترشين  يف  ملياراً  إىل 24456  العام 2017 

لرتتفع إىل 26198 ملياراً يف نهاية العام 2018 بعد أن اكتتبت 

يف   %7,46 مقابل   %10 بردود  سنوات   10 فئة  من  بسندات 

اإلصدارات السابقة، وبسندات من فئة 15 سنة بفائدة %10,5 

العموم،  وعىل  سنوات.  منذ  الفئة  هذه  إصدار  توقّف  بعد 

العام  خالل  باللرية  بالسندات  الجديدة  االكتتابات  جاءت 

العجز،  يغطّي  لبنان  وكان مرصف  اإلستحقاقات  دون   2018

مع العلم أّن تركّز االكتتابات هو عىل الفئات الطويلة األَجل 

)7 سنوات وما فوق( ذات املردود األعىل نسبياً. 

ويف ما يخّص محفظة املصارف التجارية بسندات اليوروبندز، 

فقد ارتفعت من 14178 مليون دوالر يف نهاية كانون األول 

وقد   .2018 العام  نهاية  يف  دوالر  مليون   16039 إىل   2017

عّدة،  بعوامل  السندات  هذه  من  املصارف  محفظة  تأثّرت 

اليوروبندز  من  دوالر  مليارات   3 حوايل  املصارف  رشاء  منها 

من محفظة مرصف لبنان الذي نّفذ، مع وزارة املالية، عملية 

 5,5 يوازي  ما  باستبدال  قضت   2018 أيار  شهر  يف  مقايضة 

باللرية إىل  الخزينة  مليارات دوالر من محفظته من سندات 

للمصارف  استحّقت  كام  اليوروبندز،  سندات  من  محفظته 

سندات يوروبندز يف كّل من حزيران وترشين الثاين 2018. 

للقطاع  املرصفية  التسليفات  حّصة  انخفضت  لذلك،  نتيجًة 

القطاع  لهذا  تسليفاتها  إجاميل  من   %55,6 من  باللرية  العام 

يف نهاية العام 2017 إىل 52,3% يف نهاية العام 2018، يف حني 

ارتفعت حّصة التسليفات بالعمالت األجنبية من 44,4% إىل 

47,7% يف نهاية العاَمنْي عىل التوايل.

املوجودات الخارجية
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املراسلة  املصارف  لدى  التجارية  املصارف  ودائع  ارتفعت 

الودائع لدى املصارف  إىل 12 مليار دوالر )والتي ال تتضّمن 

املركزية غري املقيمة( يف نهاية العام 2018 مقابل 11,3 مليار 

دوالر يف نهاية العام 2017، لتكون بذلك قد ازدادت بنسبة 

6,1% يف العام 2018 بعد ارتفاعها بنسبة 4,2% يف العام 2017. 

يف  املرصفية  املوجودات  إجاميل  من   %4,8 حصتها  وبلغت 

نسبة  واستقرّت   .)2017 العام  نهاية  يف   %5,1(  2018 نهاية 

هذه الودائع عىل 9,7% من ودائع القطاع الخاص بالعمالت 

نهاية  العام 2018 شأنها يف  نهاية  املصارف يف  لدى  األجنبية 

العام 2017، وهي أدىن ماّم كانت عليه يف السابق نظراً ملردود 

املصارف  تفّضل  وبالتايل،  نسبياً.  املتديّن  املوجودات  هذه 

توظيف سيولتها بالعمالت األجنبية بردود أعىل لدى مرصف 

توظيف  بدوره  يُعيد  ما  غالباً  األخري  هذا  أّن  علامً  لبنان، 

هذه املوجودات لدى مصارف يف الخارج، ما يعني أّن هذه 

بستوى  املصارف  إىل  بالنسبة  تتمتّع  زالت  ما  التوظيفات 

تدعيم  يف  تُساهم  وقت  يف  تقريباً،  ذاته  واملخاطر  السيولة 

موجودات مرصف لبنان الخارجية من العمالت األجنبية ويف 

الدفاع عن اإلستقرار النقدي. وتجدر اإلشارة إىل أن موجودات 

بلغت  الذهب(  )باستثناء  األجنبية  بالعمالت  لبنان  مرصف 

39,7 مليار دوالر يف نهاية العام 2018. 

26-2

وباإلضافة إىل كونها مكّوناً مهاّمً للسيولة بالعمالت األجنبية، 

تلعب الودائع لدى املراسلني وظيفة هاّمة يف متويل تبادالت 

لذلك،  واملخاطر.  السيولة  إدارة  يف  وأيضاً  الخارج  مع  لبنان 

التوظيفات  لهذه  نسبياً  املنخفض  املردود  من  الرغم  وعىل 

الخارجية، تسعى املصارف دامئاً يف إدارة مواردها إىل تأمني حّد 

املراسلة،  املصارف  األجنبية لدى  بالعمالت  السيولة  أدىن من 

يحّد  كام  طارئة،  سلبية  تطّورات  أيّة  احتواء  عىل  يساعد  ما 

من سياسة تجّنب املخاطر )De-risking( التي قد تعتمدها 

أحياناً بعض املصارف املراسلة.
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وتجدر املالحظة إىل أن ودائع املصارف التجارية لدى املصارف 

املراسلة )دون ودائعها لدى املصارف املركزية( قد انخفضت، 

 2,7 إىل  املقيمة،  غري  املصارف  تجاه  االلتزامات  من  صافيًة 

العام 2018 مقابل 3,8 مليارات دوالر  نهاية  مليار دوالر يف 

يف نهاية العام الذي سبق. وبتعبري آخر، غطّت الودائع لدى 

املصارف املراسلة 1,3 مرّة االلتزامات الخارجية تجاه املصارف 

العام  نهاية  يف  مرّة   1,5(  2018 العام  نهاية  يف  املقيمة  غري 

متلك  التي  املقيمة  غري  املصارف  أّن  إىل  اإلشارة  مع   .)2017

منها  اللبناين هي يف جزء  املرصيف  القطاع  يف  دائنة  حسابات 

مصارف تابعة للمصارف اللبنانية.
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األخرى  الخارجية  املوجودات  تراجعت  أخرى،  جهة  من 

للمصارف إىل 4044 مليون دوالر يف نهاية العام 2018 مقابل 

 %4,9 بنسبة  أي   ،2017 العام  نهاية  يف  دوالر  مليون   4251

بشكل  وتدخل   .2017 العام  يف   %1,6 بنسبة  ارتفاعها  بعد 

أسايس ضمن هذه املوجودات اإلستثامرات املبارشة يف رساميل 

اإلستثامرات يف سندات  وأيضاً  التابعة،  أو  الشقيقة  املصارف 

 BBB عن  تصنيفها  درجة  تقّل  ال  والتي  الخارج،  يف  الدين 

سيادياً  تصنيفاً  مصّنفة  بلدان  لرقابة  خاضعة  تكون  أن  عىل 

رشكات.  عن  صادرة  كانت  حال  يف  فوق  وما   BBB بدرجة 

عىل  قياساً  مرتفعاً  بوجه عام مردوداً  التوظيفات  وتدّر هذه 

هذه  تشّكل  كام  املقيمة،  غري  املصارف  لدى  الودائع  مردود 

املوجودات الخارجية تنويعاً مرغوباً فيه للتوظيفات الخارجية، 

وتالياً توزيعاً للمخاطر.

الودائع لدى مرصف لبنان
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تابعت ودائع املصارف التجارية لدى مرصف لبنان ارتفاعها 

عام 2018 لتصل قيمتها إىل 196288 مليار لرية يف نهاية هذا 

العام مقابل 155893 ملياراً يف نهاية العام 2017. فتكون بذلك 

العام 2018 مقابل  قد ارتفعت بقدار 40395 مليار لرية يف 

العام 2017. وارتفعت  مليار لرية يف  بقيمة 21281  ارتفاعها 

نهاية  التوظيفات املرصفية إىل 52,2% يف  حّصتها من إجاميل 

ويأيت ذلك  العام 2017.  نهاية  مقابل 47,0% يف  العام 2018 

يف إطار إدارة السيولة والعمليات املالية املتعّددة التي نّفذها 

واملحافظة  االحتياطيات  لتدعيم  املصارف  مع  لبنان  مرصف 

التوظيفات يف  هذه  ارتفاع  نتج  وقد  النقدي.  االستقرار  عىل 

العام 2018 من زيادة كبرية يف الودائع ألَجل باللرية والدوالر، 

باإلضافة إىل زيادة التوظيف يف شهادات اإليداع باللرية التي 

أن محفظة  علامً  السنة،  من  األول  النصف  ارتفاعها يف  تركّز 

العام  خالل  مستقرّة  شبه  بقيت  بالدوالر  اإليداع  شهادات 

املذكور.
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ثالثًا:  المصارف وإدارة المخاطر
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التي  السنوات  يف  كام   ،2018 العام  يف  لبنان  مرصف  اتّخذ 

إدارٍة  إىل  سعياً  اإلحرتازية  اإلجراءات  من  مزيداً  سبقت، 

أفضل للمخاطر املرصفية، تناولت نواحي متعّددة من العمل 

املرصيف، ومن أبرزها ما يتعلّق بكافحة تبييض األموال ومتويل 

اإلرهاب، وبالعمليّات املالية واملرصفية بالوسائل اإللكرتونية، 

وبتصنيف مخاطر الديون، وبالعمليات املالية والنشاطات يف 

املصارف  وتسليفات  وتوظيفات  وبإيداعات  املالية،  األسواق 

اللبنانية يف املصارف واملؤّسسات الشقيقة أو املرتبطة بها يف 

الخارج، وباإلطار التنظيمي لكفاية رساميل املصارف العاملة 

التنظيمية  اإلجراءات  حول  التفصيل  من  وملزيد  لبنان.  يف 

للعمل املرصيف، يُرجى مراجعة القسم الثاين من هذا التقرير. 
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التنظيمية  والقواعد  املامرسات  اللبنانية  املصارف  تعتمد 

والرقابية التي تستند إليها الصناعة املرصفية العاملية يف هذا 

املجال، ُملتزمًة تحديداً بالنظم وبضوابط العمل املرصيف التي 

جميع  يف  كام  لبنان  يف  والرقابية  النقدية  السلطات  تضعها 

معايري  بتطبيق  يتعلّق  ما  ومنها  فيها،  تعمل  التي  الدول 

يفرضها الواقع اللبناين إضافًة إىل املعايري الدولية، مع تكييف 

اللبنانية  املرصفية  البنية  مع  أحياناً  واملعايري  القواعد  هذه 

وخصوصيّتها وترك هامش من املرونة يف التطبيق وتدرّجاً يف 

التنفيذ وفق الحاجة واملعطيات. 

مخاطر السمعة Reputation Risk الناتجة عن عدم تطبيق 

)Compliance( اجراءات اإلمتثال
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األموال  تبييض  مكافحة  يف  جّدياً  اللبنانية  املصارف  تنخرط 

األفراد  عىل  املفروضة  الدولية  والعقوبات  اإلرهاب  ومتويل 

واملؤّسسات يف عدد من الدول، أّوالً بقرار واع ومسؤول من 

وقبله   2015/44 رقم  بالقانون  منها  التزاماً  وثانياً  إداراتها، 

العاملية  الصناعة املرصفية  بالقانون رقم 2001/318 وبعايري 

وبالتعاميم واللوائح الصادرة عن السلطات النقدية والرقابية، 

املالية  عالقاته  يف  اللبناين  اإلقتصاد  خدمة  بهدف  وذلك 

ومؤّسسات.  أفراداً  املصارف  عمالء  خدمة  وتالياً  الخارجية 

املاضية  السنوات  طيلة  املجال  هذا  يف  املصارف  وطّورت 

سياسات وأنظمة فّعالة، أكسبتها مصداقية يف األسواق املالية 

مكافحة  بقواعد  اإللتزام  يف  وبقّوة  مستمرّة  وهي  العامليّة، 

وتركّز  العمالء.  ومعرفة  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض 

املصارف عىل إخضاع موظفيها بشكل دائم ومكثّف لدورات 

تدريبية وورش عمل تتناول القوانني واألنظمة وكذلك املعايري 

رصد  كيفية  عىل  والتوعية  الصلة،  ذات  العاملية  والتطّورات 

والتواصل  عنها  واإلبالغ  املشبوهة  األموال  حركات  وتجميد 

الدائم مع هيئة التحقيق الخاّصة، بهدف الوصول إىل مستوى 

أعىل من الثقافة والتقنيّة واإلحرتافية يف العمل املرصيف.
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يف متوز 2017، أصدر مرصف لبنان التعميم األسايس رقم 139 

املتعلّق بالتبادل التلقايئ للمعلومات لغايات رضيبيّة، ملساعدة 

وتوجيه املصارف عىل تطبيق أحكام القانون رقم 2016/55. 

الصادر  الوسيط رقم 498  التعميم  املركزي من خالل  وعمد 

يف حزيران 2018 عىل إدخال تعريف وكيفية تحديد صاحب 

مراقبة  نظام  عىل   Beneficial Owner اإلقتصادي  الحق 

ومتويل  األموال  تبييض  ملكافحة  واملرصفية  املالية  العمليّات 

التعميم األسايس رقم 146  أيلول 2018  اإلرهاب. وأصدر يف 

للبيانات  العامة  الحامية  قانون  مع  التعامل  بأصول  املتعلّق 

تعيني  عّدة،  أمور  بني  من  يطلب،  الذي   ،GDPR الشخصية

 Data Protection الشخصيّة  البيانات  حامية  عن  مسؤول 

اإلمتثال  برنامج  وتعديل  اإللتزام،  داخل وحدة  من   Officer

التي  اإلجراءات  مع  يتامىش  با   Compliance Program

التعميم  أصدر   ،2018 أيلول  يف  أيضاً  الشأن.  بهذا  ستُتّخذ 

الوسيط رقم 508 الذي يطلب فيه من املصارف إبالغ "هيئة 

التحقيق الخاّصة"، فوراً، باإلجراءات والتدابري التي قد تتّخذها 

استناداً إىل القوانني واألنظمة املعمول بها واملتعلّقة بكافحة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، وذلك لجهة تجميد أو إقفال 

أّي حساب عائد ألحد عمالئها أو اإلمتناع عن التعامل أو عن 

فتح أّي حساب له وتوضيح األسباب املوجبة التي ترّبر اتّخاذ 

هذه اإلجراءات أو التدابري. وأصدر أخرياً يف كانون األول 2018 

التعميم الوسيط رقم 513 الذي يطلب فيه من املصارف، كّل 

يف ما يخّصها، أن تأخذ بؤرّش إضايف كداللة عىل تبييض األموال 

أو متويل اإلرهاب وهو "حصول ايداع نقدي ناتج عن عملية 

إىل  أو  الشاري  إىل  أو تحويله  املبلغ  يعقبه سحب  بيع عقار 

شخص يعيّنه هذا األخري، وذلك بحّجة الغاء عمليّة البيع".
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ويف إطار سعي جمعيّة املصارف الدائم إىل نرش الوعي ودعم 

ديلويت  رشكة  من  طلبت  والصغرية،  املتوّسطة  املصارف 

لحامية  واإلجراءات  السياسات  "دليل  تطوير   Deloitte

 Data Protection Policies and Procedures البيانات" 

اإلبالغ  "معيار  حول  دليالً  سابقاً  وزّعت  أن  بعد   Manual

املوّحد" Common Reporting Standard CRS )يف شباط 

السياسات  و"دليل   ،)2015( العقوبات"  و"دليل   ،)2017

واإلجراءت املتعلّقة بكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب" 

الرضيبي  اإلمتثال  قانون  لسياسة  الشامل  و"الدليل   ،)2013(

تابعت جمعيّة  )2013(. كام   FATCA "األجنبية للحسابات 

تحرّكاتها   2018 العام  يف  اللبنانية  واملصارف  لبنان  مصارف 

الواليات  خاص  بشكل  استهدفت  التي  الدوريّة  الخارجية 

املتحّدة األمريكية وتواصلت مع مسؤولني رسميّني ومرصفيّني 

وبخاّصة مسؤويل دوائر اإللتزام، بهدف تحصني سمعة القطاع 

تعزيز  بل  ال  واستمرار  الخارج،  يف  وصورته  اللبناين  املرصيف 

املخاطر  تجّنب  سياسة  وتاليف  املراسلة  املصارف  مع  العالقة 

العاملي،  املايل  النظام  من  جزءاً  لبنان  ليبقى   ،De Risking

خدمًة ملصلحة الزبائن والقطاع املرصيف واإلقتصاد اللبناين. 

Solvency Risk مخاطر املالءة
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تويل املصارف أهميّة خاّصة ملوضوع املخاطر املُرتبطة بضعف 

املالءة أو بعدم كفاية رأس املال لتغطية جميع أنواع املخاطر 

اليوميّة للمرصف. وتسعى دامئاً  التجارية  الكامنة يف األعامل 

ملواجهة  فقط  ليس  رساميلها  وقاعدة  مالءتها  تعزيز  إىل 

املخاطر املتعّددة وتغطية الخسائر املحتملة واإللتزام باملعايري 

املحلّية والدولية ذات الصلة، بل أيضاً لإلحتفاظ باملتانة املاليّة 

القامئة  النشاطات  والتوّسع يف  النمو  لدعم متطلّبات  العالية 

واملُحتملة ويف أسواق املال، إضافًة اىل حامية أموال املودعني 

عمليّة  وتتّم  املصارف.  يف  واملستثمرين  اآلخرين  واملقرضني 

السياسات  مع  يتوافق  با  املال  رأس  كفاية  ومتابعة  تقييم 

وبالنظر  املصارف  إدارات  قبل  من  املوضوعة  واإلجراءات 

السلطات  قبل  من  املوضوعة  والتدابري  والنسب  القواعد  اىل 

الرقابية املحلّية، وبالتايل وفقاً ألحكام التعاميم الصادرة حول 

لبنان  ملرصف  األسايس  التعميم  سيّام  وال  املال،  رأس  كفاية 

املطلوب  املال  رأس  حجم  مالءمة  فتتّم  وتعديالته.   44 رقم 

يف جميع الظروف واألوقات مع حجم األصول داخل امليزانية 

 Riskاملخاطر بأوزان  املرّجحة  امليزانية  خارج  واإللتزامات 

 ،weighted assets and off balance sheet commitments

وبالتحديد مخاطر االئتامن Credit Risk ، ومخاطر السوق

 ، Operational Risk واملخاطر التشغيلية ، Market Risk

وتبعاً  الدولية  املرصفية  الصناعة  يف  به  معمول  هو  ملا  وفقاً 

للمعايري العاملية. 
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وقد حّقق القطاع املرصيف اللبناين معدالت املالءة املستهدفة 

إذ   ،42016/436 رقم  الوسيط  التعميم  بوجب   2018 لعام 

 Total Capital/Risk( بلغ معّدل املالءة يف متوسط القطاع

عن  الصادرة  املعلومات  آخر  بحسب   )Weighted Assets

 2018 أيلول  نهاية  يف   %16,56 والرقابية،  النقدية  السلطات 

 Common Equity 4 يطلب التعميم 436 الوصول في نهاية العام 2018 إلى النسب التالية: 10% في ما يخص حقوق حملة األسهم العادية إلى مجموع الموجودات المرجحة
Tier و 15% في ما يخص نسبة األموال الخاصة االجمالية الى  1 Ratio و 13% في ما يتعلق بنسبة األموال الخاصة األساسية الى مجموع الموجودات المرجحة ،Tier 1 Ratio
مجموع الموجودات المرجحة Total Capital Ratio. وتتضمن جميع هذه النسب إحتياطي الحفاظ على األموال الخاصة )Capital Conservation Buffer( على أن يبلغ %4.5 

من الموجودات المرجحة في نهاية العام 2018.
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وفق معيار بازل 3. وللذكر، فقد بلغ هذا املعّدل 17,6% عىل 

الصعيد العاملي و17,7% يف األسواق الناشئة. وهكذا، مل يواجه 

 ،3 بازل  اللبناين مصاعب يف تطبيق مقّررات  القطاع املرصيف 

الخاّصة  األموال  تقوية  عىل  األخرية  السنوات  يف  واظب  إذ 

األموال  يف  األرباح  من  جزء  ضّخ  إعادة  خالل  من  األساسيّة 

املرصيف  الجهاز  ويواكب  األسهم.  إصدار  خالل  ومن  الخاّصة 

الصعيد  عىل  املطروحة  الجديدة  والتدابري  التنظيامت  دوماً 

العاملي، والتي أصبحت أكرث تشّدداً مع رفع مستوى النوعية 

والشفافية يف قاعدة رأس املال وتعزيز درجة تغطية املخاطر 

وضبط عملية اإلفراط يف االستدانة، أو نسبة الدين يف املوارد 

بازل  لجنة  أّن  إىل  اإلشارة  مع  األمور،  من  وغريها  املرصفية 

ترتك للسلطات النقدية املحليّة هامشاً مهاّمً لتقدير ما يالئم 

السوق املحليّة. 

وال بّد من التذكري يف هذا السياق بأّن متتني القاعدة الرأساملية 

للمصارف كان أحد أهداف العمليات املالية التي نّفذها مرصف 

االلتزام  األخرية عىل  يساعد هذه  ليك  العام 2016،  لبنان يف 

اإلقتصاد  بالتايل يف متويل  فتستمّر  الجديدة  الدولية  باملعايري 

ويف دعم احتياطيّات مرصف لبنان. لذلك، طلب مرصف لبنان5 

من املصارف تخصيص الفائض الناتج عن العمليات املذكورة 

يف األموال الخاّصة، ما مّكن املصارف من استعامله يف اإللتزام 

باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS 9( 9(، والذي دخل 

حيّز التنفيذ يف بداية العام 2018 ومن بلوغ معّدالت املالءة 

التي يطلبها مرصف لبنان والتي فّصلناها أعاله.

Credit Risk مخاطر اإلقراض
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الدولية  واإلمتثال  الرشيدة  اإلدارة  مبادئ  مع  متاشياً 

 Compliance and Corporate Governance

يف  العاملة  املصارف  تعمد   ،International Guidelines

اتّخاذ املخاطر اإلئتامنية الرغبة يف  لبنان إىل تحديد مستوى 

اإلئتامنية   السقوف  أو  والحدود    Credit risk appetite

تبلّغ  والتي  إداراتها،  مجالس  قبل  من   Credit risk limits

العتامد  املختّصة  واملديريات  اللجان  اىل  بدورها  األمر  هذا 

قراراتها  مع  تتناسب  التي  اإلجرائيّة  والتدابري  السياسات 

واألهداف املوضوعة. وتسعى املصارف إىل السيطرة عىل/ أو 

حدود  وضع  طريق  عن  وضبطها  اإلئتامن  مخاطر  من  الحّد 

أو سقوف قصوى عىل حجم املخاطر التي هي عىل استعداد 

 Counterparties لقبولها، أكان بالنسبة إىل األطراف املُقابلة

 Industry and geographic أو إىل الرتكّز القطاعي والجغرايف

concentration، كام من خالل رصد ومتابعة درجة التعرّض 

للمخاطر Exposures Risk  وتالؤمها أو متاشيها مع الحدود 

املرسومة. فهناك سقوف موضوعة للتوظيفات لدى املؤّسسات 

املرصفية واملالية ويف األدوات املاليّة ذات التصنيف اإلئتامين 

إىل  إضافًة  السيادية،  للمخاطر  التعرّض  ولدرجة  املرتفع، 

القيود املطبّقة عىل القروض والتسهيالت للزبائن با يف ذلك 

البلد الواحد والقطاع اإلقتصادي واآلجال  القيود بالنسبة اىل 

والتصنيف اإلئتامين والكفالء وغريها تجّنباً لرتكّز املخاطر.
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ويف ما يتعلّق بالقروض والتسهيالت املمنوحة للزبائن تحديداً، 

تسعى املصارف أيضاً إىل الحّد من مخاطر اإلئتامن املرتبطة 

املتّخذة  االجراءات  من  سلسلة  خالل  من  النشاط  بهذا 

الوثائق  وتأمني  امللّفات،  وتكوين  القرض  نشأة  تطال  والتي 

والكفاالت والضامنات الكافية، واملتابعة، والتصنيف الدوري 

والرقابية  النقدية  السلطات  تعليامت  بحسب  للقروض 

بحيث  تصنيفها،  حسب  عليها  الالزمة  املؤونات  وبتكوين 

وتُدرج  كامل  نحو  عىل  باملؤونات  الرديئة  القروض  تُغطّى 

خارج امليزانية. كام تلتزم املصارف باملعايري االحرتازية املتعلّقة 

املقّربة،  للجهات  املمنوحة  وتلك  واحد  ملقرتض  بالتسليفات 

من أفراد ورشكات. باإلضافة إىل ذلك، تطلب إدارات املصارف 

ميزانيات  توفري  املقرتضني  كبار  ومن  الكبرية  املؤّسسات  من 

مدقّقة، من جهة، وضامنات مقبولة، من جهة ثانية. والرشوع 

يف التسهيالت اإلئتامنية هو بداية عمل مشرتك  بني الفروع 

املرصفية واألقسام أو الدوائر املختّصة يف املرصف األم حيث 

يتّم إجراء تحليل ائتامين ألهليّة املقرتض وقدرته عىل السداد 

قسم  يقوم  وحيث  للمشاريع،  اإلقتصادية  الجدوى  ودراسة 

إدارة مخاطر اإلئتامن براجعة امللف والتحليل اإلئتامين بشكل 

بالتسهيالت  املرتبطة  باملخاطر  مكتوب  رأي  وإعداد  مستقّل 

املعنيّة.  تّم درسها ورفعه  إىل لجان اإلئتامن  التي  اإلئتامنية 

5 خاصة من خالل التعميمين الوسيطين رقم 2016/439 و 2016/446.

التسهيالت  عىل  املوافقة  عن  املسؤولة  هي  اإلئتامن  ولجان 

مستويات  لديها  فاملصارف  لها.  املعنّي  الحّد  إىل  تصل  التي 

مختلفة من السلطات أو الجهات املؤمَتنة عىل املوافقة عىل 

طلب االئتامن، وهذا يتوقّف عىل طبيعة وحجم التسهيالت 

القرض  املوافقة عىل  فإّن  لذا  املوضوعة.  املطلوبة والسقوف 

قد تقترص عىل موافقة لجان االئتامن أو تكون خاضعة للّجان 

التنفيذية أو ملجالس اإلدارة.
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وبقيت املخاطر املتعلّقة بالتسليفات داخل اإلقتصاد اللبناين 

الضعيف  اإلقتصادي  النمو  من  الرغم  مضبوطة عموماً، عىل 

األخرية. ويف ظّل  السنوات  اللبناين يف  اإلقتصاد  يسّجله  الذي 

هذه الظروف، ازدادت قليالً نسبة الديون املشكوك بتحصيلها 

 Doubtful Loans/Total Loans التسليفات  إجاميل  إىل 

لتبلغ 4,30% يف نهاية العام 2018 مقابل 3,70% يف نهاية العام 

اإلقليمية   املتوّسطات  مع  مقارنة  مقبولة  نسبة  2017، وهي 

األسواق  يف  املسّجلة  تلك  مع  باملقارنة  ومتدنّية   )%6,08(

املكّونة  املؤونات  قليالً  تراجعت  حني  يف   ،)%7,70( الناشئة 

 %60,49 إىل   Provision/NPL املنتجة  غري  الديون  لتغطية 

مقابل 61,16% يف نهاية العاَمنْي املذكوَريْن عىل التوايل. 

للمخاطر  املصارف  تعرّض  درجة  ارتفعت  أخرى،  جهة  من 

السيادية عىل نحو إضايف يف العام 2018، بحيث وصلت حّصة 

تسليفات املصارف للقطاع العام وودائعها لدى مرصف لبنان 

املذكور  العام  نهاية  يف  التوظيفات  إجاميل  من   %65,7 إىل 

أّن جزءاً  والجدير ذكره  العام 2017.  نهاية  مقابل 61,6% يف 

العام  القطاع  التوظيف لدى  )أكرث من 47%( من  به  ال بأس 

ومرصف لبنان هو بالعملة الوطنية بحيث ينتفي عملياً خطر 

يف  فهي  األجنبية،  بالعمالت  التوظيفات  أما  تسديده.  عدم 

جزء كبري منها لدى مرصف لبنان، الذي يعيد بدوره توظيف 

القسم األكرب منها خارجياً يف أدوات قليلة املخاطر ومرتفعة 

السيولة قد تكون مشابهة لبنية توظيفات املصارف يف الخارج. 

اللبنانية، فقد حصلت  للدولة  السيادي  التصنيف  لناحية  أّما 

مؤّخراً بعض التطّورات السلبيّة حيث قامت وكالة "موديز" يف 

 B3 الثاين 2019 بتخفيض تصنيف لبنان اإلئتامين من كانون 

إىل Caa1 وعّدلت النظرة املستقبليّة من سلبيّة إىل مستقرّة. 

تصنيفها  بورز" عىل  اند  " ستاندرد  وكالة  أكّدت  من جهتها، 

لديون لبنان يف آذار 2019 لكّنها خّفضت النظرة املستقبليّة 

من مستقرّة إىل سلبيّة، بعد أن سبقتها بذلك وكالة "فيتش" 

حيث أكّدت يف كانون األول 2018 عىل تصنيف لبنان وعّدلت 

النظرة املستقبليّة من مستقرّة إىل سلبيّة.

Interest Rate Risk مخاطر تقلّبات معدالت الفوائد 
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تحت  الفائدة  معّدالت  بتقلّبات  املرتبطة  املخاطر  تبقى 

السيطرة عىل الرغم من ارتفاع معّدالت الفائدة املرصفية عىل 

اللرية والدوالر منذ أواخر العام 2017 يف سوق بريوت. وتُعترب 

هذه املخاطر محدودة يف ما يخّص تسليفات املصارف للقطاع 

الخاص، ألنّها يف قسم كبري منها جارية، وتتّم بالتايل مراجعة 

معّدالت الفائدة املطبّقة عليها بشكل دوري يتناسب إىل حّد 

كبري مع فرتة مراجعة معّدالت الفائدة املطبّقة عىل الودائع. 

املصارف  متنحها  التي  التسليفات  بشأن  الوضع  ويختلف 

شهادات  يف  املركزي  املرصف  لدى  وتوظيفاتها  العام  للقطاع 

وغري  ثابتة  عليها  والفائدة  نسبياً  أطول  آجالها  ألّن  اإليداع 

محفظة  املثّقل عىل  األَجل  بلغ  املثال،  سبيل  فعىل  متحرّكة. 

العام  نهاية  يف  سنوات   4,5 حوايل  باللرية  الخزينة  سندات 

2018، وحوايل 8 سنوات بالنسبة إىل سندات اليوروبوندز. ما 

يجعل فجوة اآلجال بني املطلوبات والتوظيفات واسعة جداً.

ارتفاع معّدالت  أّن  أّوالً  إليه هنا هو  ولكن ما تجدر اإلشارة 

تلك  خاص  بشكل  طال  والذي  باللرية  الودائع  عىل  الفائدة 

وليس  لبنان  تحّمله مرصف  استحقاقها  آجال  تّم متديد  التي 

التقرير،  املصارف كام سبق وذكرنا يف القسم األول من هذا 

وينطبق ذلك عىل ارتفاع الفوائد عىل الودائع بالدوالر. وثانياً، 

أّن املصارف متلك سيولة أوليّة مرتفعة بالعمالت األجنبية، كام 

أّن الفائدة املدفوعة عىل الودائع باللرية ترتبط عموماً باملردود 

عىل سندات الخزينة باللرية والتوظيفات لدى املركزي وليس 

اإليداع  وشهادات  الخزينة  سندات  عىل  واملردود  العكس، 

الطويلة األجل وايداعات املصارف الطويلة األجل لدى املركزي 

الفوائد،  معدالت  تقلّب  أي  املخاطر،  تلك  االعتبار  يف  يأخذ 

سائلة  وتُعترب  للتداول  قابلة  مالية  أدوات  كونها  إىل  إضافًة 
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تحّد  أمور  وكلّها  الخاص،  للقطاع  التسليفات  بعكس  نسبياً 

من هذه املخاطر. زد عىل ذلك أّن املخاطر املتعلّقة بارتفاع 

إضايف يف معّدل الفائدة عىل الدوالر األمرييك مل تعد مطروحة 

يف املستقبل القريب، وكان بنك اإلحتياطي الفدرايل قد رفع 

مئوية يف  نقطة  بواقع  الدوالر  عىل  املرجعية  الفائدة  معّدل 

العام 2018 إىل %2,5-2,25. 

Exchange Rate Risk مخاطر سعر الرصف
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بقيت مخاطر سعر الرصف تحت السيطرة يف العام 2018، إذ 

الحكومة واملرصف  التزام  لناحية  تغيري  أو  أّي جديد  مل يطرأ 

بالدوالر  اللبنانية  اللرية  رصف  سعر  تثبيت  بسياسة  املركزي 

لذلك،  الالزمة  اإلمكانات  توافر  لناحية  وبخاّصة  األمرييك، 

عىل الرغم من تعرّض العملة الوطنية لضغوط كبرية بسبب 

املغرضة  السائدة والشائعات  السياسية واإلقتصادية  األوضاع 

استطاع  والتي  النقدي،  الوضع  انهيار  قرب  عىل  ركّزت  التي 

بفضل  املصارف   مع  بالتعاون  احتواءها  املركزي  املرصف 

يُرجى  التفصيل،  من  )ملزيد  واإلحتوائية  اإلستباقية  عمليّاته 

مراجعة القسم األول(. وقد استطاع مرصف لبنان أن يحافظ 

عىل مستوى جيّد من احتياطيّات العمالت األجنبية، إذ بلغت 

32,5 مليار دوالر يف نهاية العام 2018، ما يغطّي حوايل 20 

باللرية  النقدية  الكتلة  من االسترياد وحوايل 63,8% من  شهراً 

و23,0% من الكتلة النقدية بفهومها الواسع مM3( 3(. كام 

تبقى مخاطر سعر الرصف متدنّية لناحية بنية مراكز القطع يف 

ميزانيّات املصارف نظراً لتعاميم مرصف لبنان بهذا الخصوص. 

التذكري، يُسمح للمصارف باإلحتفاظ بركز قطع  فعىل سبيل 

عمالين صاٍف، مدين أو دائن، ال يتعّدى يف أّي وقت نسبة %1 

عىل  الصافية،  األساسيّة  الخاّصة  األموال  عنارص  مجموع  من 

أن ال يتعّدى مركز القطع اإلجاميل لديها يف الوقت نفسه ما 

نسبته 40% من مجموع األموال الخاّصة األساسيّة الصافية. 

 Operational Risk املخاطر التشغيلّية
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تعتمد املصارف العاملة يف لبنان عىل مجموعة من السياسات 

بتوقّف  املرتبطة  التشغيلية  املخاطر  إدارة  يف  واإلجراءات 

أو بحصول أخطاء برشية وإدارية  العمل،  أنظمة  طارىء يف 

التعرّض  أو  غّش،  عمليّات  أو  املطلوبة،  باملهام  القيام  خالل 

ومظاهرات  وارضابات  طبيعية  كوارث  من  خارجية  ألحداث 

قد  أو  املرصف  سمعة  يف  رضراً  تُحدث  قد  والتي  وغريها، 

إىل خسارة  تؤّدي  قد  أو  تنظيمية  أو  قانونية  آثار  لها  تكون 

 Operational التشغيلية  املخاطر  إلدارة  إطار  فهناك  ماليّة. 

  Audit يخضع للتدقيق Risk Management Framework

السنوي بحسب املتطلّبات الرقابية وبا يتامىش مع مامرسات 

الصناعة املرصفية الدولية، وكذلك فريق مستقّل إلدارة هذه 

املخاطر التشغيلية يندرج يف مهامه األساسية تطبيُق مضامني 

أخرى  وحدات  مع  والتعاون  بالتنسيق  إليه،  املشار  اإلطار 

أمان  أو    Internal Audit الداخيل  كالتدقيق  املرصف  يف 

 Corporate Information العمل  واستمراريّة  املعلومات 

إطار  ويشمل   .Security and Business Continuity

الواقع،  أرض  عىل  ُمختربة  مبادىء  التشغيليّة  املخاطر  إدارة 

 Redundancy كمثل وجوب مضاعفة أنظمة املهام األساسية

الواجبات  وفصل   ،of  Mission-Critical Systems

Segregation of Duties، وتطبيق إجراءات موافقة صارمة 

التسوية  وإجراء   ،Strict Authorization Procedures

إدارة  مسؤوليّة  وتحديد   ،Daily Reconciliation اليوميّة 

املخاطر التشغيلية عىل املستوى العميل، وغريها من املبادىء 

 Insurance التأمينية  التغطية  وتُستخدم  التوجيهات.  أو 

Coverage كوسيلة خارجية للحّد من املخاطر وبا يتناسب 

مع حجم النشاط وخصائصه. 

Liquidity Risk مخاطر السيولة
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مناسبة،  سيولة  بعّدالت  اللبناين  املرصيف  القطاع  يتمتّع 

سواء باللرية أو بالعمالت األجنبية، ما يُبقي مخاطر السيولة 

سنوات  منذ  تعتمد  فاملصارف  كبري.  حّد  إىل  السيطرة  تحت 

وخصوصاً  باللرية  السيولة،  من  أدىن  حّد  تأمني  اسرتاتيجية 

بالقطاع املرصيف  الثقة  بالعمالت األجنبية، حرصاً عىل تعزيز 

بشكل عام واللجوء إليها يف حال استجّدت أّي تطّورات سلبية، 

 ،2017 الثاين  ترشين  مطلع  املفاجئة  السياسية  األزمة  مثل 

والفراغ الحكومي بعد انتخابات أيار 2018 والذي ترافق مع 

سيولة  لعبت  النقدي، حيث  الوضع  ممنهجة حول  شائعات 

املصارف املريحة بالعمالت األجنبية دوراً أساسياً يف التصّدي 

لها. وقد أثبتت هذه االسرتاتيجية فعاليّتها يف تجاوز األزمات، 

ورّسخت الثقة بالقطاع وساهمت يف املحافظة عىل االستقرار 

الودائع  تحويالت  نتيجة  أنّه  إىل  اإلشارة  وتجدر  النقدي. 

املرصفية من اللرية إىل الدوالر يف العام 2018 لألسباب التي 

سبق وتوقّفنا عندها، ازدادت حاجة املصارف للسيولة باللرية 

يف بعض األوقات، وقد استطاعت تأمينها من خالل اإلستدانة 

عمليات  خالل  ومن  اإلنرتبنك،  سوق  يف  البعض  بعضها  من 

الريبو مع مرصف لبنان.

 

وارتفع معّدل السيولة االجاملية باللرية وبالعمالت األجنبية، 

وبالعمالت  باللرية  الخزينـة  سندات  ومحفظة  املوفورات  أي 

دون  من  الخارجية  واملوجودات  سنة  من  ألقّل  األجنبية 

التسليفات للقطاع الخـاص غري املقيم، إىل حوايل 61,5% من 

إجاميل امليزانية يف نهاية العام 2018 مقابل حوايل 56,6% يف 

نهاية العام 2017. كام يبلغ معّدل السيولة األوليّة بالعمالت 

يف  املصارف  ولدى  لبنان  مرصف  لدى  الودائع  أي  األجنبية، 

الودائع واإللتزامات بهذه العمالت،  الخارج، حوايل 62% من 

سليمة  إلدارة  رضورياً  يُعترب  املرتفع  املستوى  هذا  أّن  علامً 

للودائع بالعمالت األجنبية يف اقتصاد مدولر ويف غياب املُقرض 

يف املقام األخري بالدوالر.

آذار  أصدر يف  لبنان  أّن مرصف  إىل  أخرياً  اإلشارة  بّد من  وال 

تغطية  بنسبة  املتعلّق   145 رقم  األسايس  التعميم   2018

فيه  يطلب  والذي   ،Liquidity Coverage Ratio السيولة 

من املصارف أن تحافظ عىل نسبة تغطية سيولة تفوق %100، 

الذايت  تقييمها  تعكس  رئيسية،  عملة  وبكّل  اللبنانية  باللرية 

ملخاطر السيولة وتتناسب مع سمة وخصائص مخاطر السيولة 

وفقاً  النسبة  هذه  وتُحتسب  لها.  تتعرّض  أن  ميكن  التي 

التالية: مخزون األصول السائلة عالية الجودة عىل  للمعادلة 

مجموع صايف التدفّقات النقدية الصادرة خالل فرتة 30 يوماً.
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رابعًا:  األداء المصرفي
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للمصارف  املجّمعة  الصافية  األرباح  بلغت   ،2018 العام  يف 

العاملة يف لبنان )فروع لبنان( 3368 مليار لرية )2234 مليون 

يف  دوالر(  مليون   2302( لرية  مليار   3470 مقابل  دوالر( 

العام 2017، أي برتاجع قيمته 102 مليار لرية ونسبته %2,9. 

متوسط  الرضيبة( عىل  )بعد  العائد  كّل من  إنخفض  وعليه، 

املوجودات )ROAA( إىل 0,93% يف العام 2018 مقابل %1,06 

يف العام 2017، علامً أن هذا املعدل يبلغ 1,75% يف األسواق 

الناشئة و1,56% يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. كام 

انخفض العائد )بعد الرضيبة( عىل متوسط حقوق املساهمني 

)ROAE( إىل 10,83% مقابل 12,17% يف العاَمنْي املذكوَريْن عىل 

التوايل، علامً أنه يبلغ 16,70% يف األسواق الناشئة و12,20% يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وشّكل ارتفاع العبء 

الرضيبي السبب األبرز لرتاجع صايف األرباح وحصول التطورات 

مليار   593 )بقيمة  كبري  حّد  اىل  الرضيبة  ارتفعت  إذ  أعاله، 

لرية وبنسبة 95% بني العاَمنْي 2017 و2018(، وهي تضمّنت 

قيمة الرضيبة )7%( التي تدفعها املصارف عىل مردود سندات 

الخزينة باللرية ومردود إيداعاتها من ودائع وشهادات ايداع 

لدى املرصف املركزي بوجب القانون 64، إضافة إىل الرضيبة 

عىل األرباح التي باتت 17% بدالً من 15% ابتداًء من أعامل 

2018. فوصلت قيمة الرضيبة اإلجاملية إىل 1217 مليار لرية 

يف العام 2018 مشّكلًة حوايل 26,5% من الربح قبل الرضيبة، 

يف حني شّكلت 15,2% يف العام 2017. وللداللة أيضاً عىل األثر 

الرضيبي السلبي، فإن النتيجة العادية قبل الرضيبة ارتفعت 

من دون النتائج االستثنائية بنسبة 21,5% بني العاَمنْي 2017 

و2018 ومع النتائج االستثنائية بنسبة %11,9. 

2-4

 %24,8 بنسبة  املقبوضة  الفوائد  ارتفاع  أدناه  الجدول  ويبنّي 

املدفوعة  الفوائد  ارتفاع  مقابل  و2018   2017 العاَمنْي  بني 

املقبوضة أعىل من  الفوائد  قيمة  أن كون  إالّ  بنسبة %26,6. 

تلك املدفوعة، جعل هامش الفائدة أو صايف ايرادات الفوائد 

يزداد بقيمة 1209 مليارات لرية وبنسبة 21%. وارتبط ارتفاع 

الفوائد املقبوضة عىل نحو أسايس بازدياد توظيفات املصارف 

لدى مرصف لبنان والفوائد املدفوعة عليها يف إطار اإلجراءات 

املالية املتّخذة بني األخري واملصارف للمحافظة عىل احتياطيه 

ثانية  وبدرجة  النقدي،  االستقرار  وعىل  األجنبية  بالعمالت 

املقبوضة  الفوائد  أما  الخاص.  للقطاع  والتسليفات  بالقروض 

مع  تراجعت  فقد  اللبنانية،  الخزينة  بسندات  واملرتبطة 

ارتفع  السندات. وكان أن  تراجع محفظة املصارف من هذه 

متوسط الفوائد املدينة يف سوق بريوت عىل كّل من اللرية من 

8,29% يف العام 2017 إىل 9,10% يف العام 2018 والدوالر من 

الذي طرأ  االرتفاع  موازاة  التوايل، يف  8,07% عىل  إىل   %7,34

عىل الفائدة الدائنة لإلبقاء عىل الودائع يف السوق اللبناين يف 

ظّل األوضاع السيئة التي سادت عىل جميع الصعد. كام كان 

منحى الفائدة يف األسواق العاملية نحو االرتفاع مع رفع بنك 

االحتياطي الفدرايل املعدالت املرجعية مثاين مرات يف العاَمنْي 

ارتفاع  جهته  من  وارتبط   .%2,50-%2,25 إىل  و2018   2017

الفوائد املدفوعة إىل حّد كبري بارتفاع متوسط الفائدة الدائنة 

العام  اللرية بواقع 144 نقطة أساس )أي من 5,65% يف  عىل 

2017 إىل 7,09% يف العام 2018( وكذلك عىل الدوالر بواقع 

65 نقطة أساس )من 3,65% إىل 4,30% يف العاَمنْي عىل التوايل( 

من  الزبائن،  ودائع  وعىل  النقدي  االستقرار  عىل  للمحافظة 

مقيمني وغري مقيمني، والتي مل تزد إالّ بنسبة 3,2% يف العام 

2018. ويُشار إىل أن االرتفاع الكبري الحاصل يف صايف الفوائد 

بالناتج  يُعرف  ما  أو  املؤونات  صايف  تنزيل  بعد  املقبوضة 

الفائدة  ارتقاع هامش  الصايف )39+%( والذي تجاوز  املرصيف 

املؤونات  لصايف  امللحوظ  االنخفاض  إىل  مرّده   ،)%21,1+(

نتيجة ارتفاع املؤونات املسرتّدة عىل األصول املالية الخاضعة 

وانخفاض    IFRS 9 الدولية  املالية  املحاسبة  تقارير  ملعيار 

صايف املؤونات عىل املساهامت، وذلك رغم ارتفاع املؤونات 

.IFRS 9 املكّونة عىل األصول املالية الخاضعة للمعيار املذكور
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صايف  انخفاض  أن  و2018   2017 العاَمنْي  بني  أيضاً  والبارز 

لرية  مليار   1145 بحوايل  األخرى  واإليرادات  العموالت 

البيع  عمليات  أرباح  صايف  تراجع  إىل  مرّده   %38 وبنسبة 

وفروقات تقييم األصول واملطلوبات املالية، با فيها عمليات 

وإيرادات  األرباح  أنصبة  املساهامت، من جهة، وتراجع  بيع 

جهة  من  والحصص،  واألسهم  واالستثنامرات  املساهامت 

أخرى، ما أسهم يف إضعاف منو الناتج املايل الصايف إىل %9,4، 

املستخدمني  أعباء  مجموع  املتضّمنة  الكلفة  ارتفعت  فيام 

 .%1 بنسبة  األخرى  والتشغيلية  والعمومية  اإلدارية  واألعباء 

العام  الكلفة إىل املردود إىل 44% يف  وعليه، انخفضت نسبة 

حسابات النتيجة في القطاع المصرفي )مليار ليرة(

المصدر: مصرف لبنان

2018  2017  2016  

1- الفوائد المقبوضة

2- الفوائد المدفوعة

3- هامش الفائدة )1(-)2(

4- صافي المؤونات

5- صافي الفوائد المقبوضة )3(-)4(
      أو الناتج المصرفي الصافي

6- صافي العموالت واإليرادات األخرى

7- الناتج المالي الصافي )5(+)6(

8- األعباء اإلدارية والعمومية والتشغيلية األخرى

9-استهالكات وصافي مؤونات/أرباح على أصول مادية وغير مادية

10- النتيجة العادية قبل الضريبة )7(-)8(-)9(

11- صافي النتائج االستثنائية

12- النتيجة قبل الضريبة )10(+)11(

13- الضريبة على األرباح

14- األرباح الصافية )12( - )13(

22554  18067  15990  

15609  12331  10866  

6945  5736  51٢4  

280-  951-  262-  

6665  4785  4862  

1874  3019  3555  

8539  7804  8417  

3755  3716  4486  

250  359  262  

4534  3729  3669  

51  365  29-  

4585  4094  3640  

1217  624  776  

3368  3470  2864  
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2018 مقابل 47,6% يف العام 2017. ويُشار أيضاً إىل أن حصة 

إىل  ارتفعت  الصايف  املايل  الناتج  من  املقبوضة  الفوائد  صايف 

78,1% يف العام 2018 )61,3% يف العام 2017( لتشّكل بالتايل 

حصة صايف العموالت واإليرادات األخرى 21,9% )38,7%( يف 

العاَمنْي املشار إليهام تباعاً.
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والنفقات  اإليرادات  من  كّل  تطور  أدناه  الجدوالن  ويفّصل 

وتوزّعها بني عاَمْي 2017 و2018. ويف ما يخّص اإليرادات، فقد 

ارتفع مجموعها من 21451 مليار لرية إىل 24479 ملياراً عىل 

التوايل، مسّجالً بذلك زيادة  قيمتها 3028 مليار لرية ونسبتُها 

املقبوضة إىل 92,1% من  الفوائد  ارتفعت حصة  14,1%. كام 

إجاميل اإليرادات يف العام 2018 مقابل 84,2% يف العام 2017، 

يف حني انخفضت حصة العموالت واإليرادات األخرى وصايف 

النتائج االستثنائية إىل 7,9% من 15,8% يف التاريَخنْي املذكوَريْن 

 17981 من  مجموعها  ارتفع  فقد  النفقات،  أما  التوايل.  عىل 

لرية  مليار  قيمته 3130  با  أي  ملياراً،  إىل 21111  لرية  مليار 

 %3,8 بنسبة  املستخدمني  أعباء  ازدادت  17,4%. كام  ونسبتُه 

املصارف  متنحها  التي  والتقدميات  السنوية  للزيادة  كنتيجة 

أن عدد  الجامعي، علامً  العمل  لديها بوجب عقد  للعاملني 

العاملني انخفض قليالً يف العام 2018، فيام انخفضت األعباء 

عمليات  خانة  يف  تصّب  والتي  األخرى  والعمومية  اإلدارية 

التحديث والتطوير املطلوبة ملجاراة العمل املرصيف الحديث 

والتقيّد باملتطلبّات العاملية، بنسبة 3% يف العام 2018.

توّزع اإليرادات )مليار ليرة(

المصدر: مصرف لبنان

2018  2017  20162018/2017
التغّير )%(

فوائد مقبوضة

صافي العموالت واإليرادات األخرى 
)استثمارية وغير استثمارية(

صافي النتائج االستثنائية

مجموع اإليرادات

24.8+  22554  18067  15990  

37.9-  1874  3019  3555  

51  365  29-  

14.1+  24479  21451  19516  

توّزع النفقـات )مليار ليرة(

المصدر: مصرف لبنان

2018  2017  20162018/2017
التغّير )%(

فوائد مدفوعة

صافي المؤونات

األعباء التشغيلية واإلدارية

منها أعباء الموّظفين

الضريبة على األرباح

مجموع النفقات

26.6+  15609  12331  10866  

70.6-  280  951  262  

1.7-  4005  4075  4748  

3.8+  2291  2207  2196  

95.0+  1217  624  776  

17.4+  ٢1111  17981  1665٢  


